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1. Informasjon fra skolen: 

 

Skolens uttalelse til Høringsutkast skolebehovsplan 2018 – 2027 

 Uteområdene ble aldri bygd ut etter opprinnelige planer. Kan "illeskogen" integreres i 

skolens område? Behov for sykkelparkering. Atriet har lite sol og oppleves som lite egnet 

nå, ønsker dette som et hyggelig oppholdssted for elevene. 

 Behov for større kapasitet for gymsalen, tenke flerbrukshall? 

 Samlingssalen er allerede i dag liten for elevantallet. Det er behov for tilrettelegging for 

kantinedrift. 

 Skolen ligger mest sentralt i forhold til alle de tre skolene og egner til flerbruk (bibliotek, 

festsal ol) 

 Hovedinngangen er i dag ulogisk plassert. 

 K&H og gymsal er egnet for påbygg, kan administrasjon og personalrom legges her og ses 

i sammenheng med plassering av hovedinngangen? 

 Er det lurt å bygge ut ungdomsskolen først med tanke på holde ungdommene i nærmiljøet 

sitt, fremfor å søke andre skoler, samt sett i sammenheng med brannskader på kunst og 

håndverksbygget? 

  

Foreldreundersøkelsen 

 Kun 39% har foresatte har svart, med høyest deltakelse fra foresatte på 9. trinn. 

 Mange gode tilbakemeldinger, men også saker å jobbe med i kommunikasjon skole/hjem. 

 Hvordan forberede og følge opp undersøkelsen:  

o Kan FAU lage en plan for å informere? 

o Kan klassekontakten forberede noe til foreldremøtet? 

o Kan lærerne sette av tid og PCer til å gjennomføre undersøkelsen sammen på 

foreldremøter? 

o Hvordan sikre mer og bedre informasjon? 
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2. Evaluering av Natteravn 

Ca. halvparten av de innkalte møter til vakt, altså ca. 8-9 voksne hver fredag. Det er en stor 

jobb å administrere ordningen, Cecilia Hovde sender mail til vaktene hver uke. Det er 

behov for et par egne engasjerte foresatte fra hver skolene fra høsten av og man bør finne 

et enklere system for å administrere det.  

Skolen avholder et stormøte for alle foresatte med politikontakten, Salto, Feltteamet, 

klubben osv. på samme måte som i fjor for å skape engasjement og informere. 

Opprettholde ravningen på fredager, lørdager må evt. være frivillig, men i Natteravnsvester 

og ikke som privatpersoner. FAU kan ikke ta ansvaret for lørdagene. 

 

3. Eventuelt 

Ingen saker. 

 

 

 

 

 

 

 

 


